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Abstrakt 

Tato práce shrnuje základní vlastnosti lidského vidění, popisuje podstatu vnímání hloubky. Je zde 
rozebrán základ binokulárního vidění u lidí, omezení s ním spojená, která je nutná při 
stereoskopickém zobrazování dodržet. Dále jsou uvedeny nejčastější metody stereoskopické projekce, 
čtenář je seznámen s jejich vlastnostmi, výhodami i úskalími. Samotným optimalizacím je věnována 
největší část práce. Optimalizace se zaměřují na co nejvýkonnější zobrazení trojrozměrné scény 
stereoskopickým zařízením. Snahou je jak vyrobit co nelepší stereoskopický engine, tak i prozkoumat 
a vylepšit zobrazovanou scénu, aby výsledný pocit byl co nejlepší. 
Pro testování byla použita náhlavní souprava Trivisio ARvision-3D HMD. 
 

Abstract 

This work envolves basic options of human visual sense, describes matter of depth perception. We 
analyze binocular vision of humans, its limits, which must be considered, and followed when trying 
to project stereoscopic pictures. Then, we mention the most common methods of stereoscopic 
projection, reader is made acquainted with their options, advantages, and difficulties. The biggest part 
of this work is dedicated to the optimalizations themselves. They are focused on the most effective 
rendering of 3D scenes using stereoscopic technology. The effort is to make the best stereoscopic 
engine as possible and to inspect and improve displayed scene, so that the stereoeffect would be the 
best. 
Trivisio ARvision-3D HMD was used for testing purposes. 
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1 Úvod 
 
Běžné „ploché“ dvourozměrné zobrazení, s jakým denně přicházíme do styku u počítačových 

technologií je někdy nedostačující pro pochopení nebo úspěšné splnění vytyčeného cílu v jakémkoli 

vědním či průmyslovém odvětví. Občas je nutné proniknout dál za hranici možností, jaké poskytují 

monitory a jiná podobná 2D zobrazovací zařízení. Zobrazení v trojrozměrném perspektivním 

promítání pak vyžaduje také trojrozměrné vnímání (vidění), které může být dosaženo vždy téměř 

stejným způsobem, avšak za využití různých postupů a technologií. 

Při komunikaci člověka s počítačem hraje převažující roli zrak. Jak již bylo tedy naznačeno, 

trojrozměrné vnímání se v současné době zaměřuje na tento smysl. Lidský zrak tedy bývá klamán, 

aby hodnotil scénu, kterou vidí a která je zobrazena pomocí dvourozměrného zobrazovacího zařízení, 

jako trojrozměrnou a byl tedy schopen vnímat nejen šířku a výšku, ale i hloubku objektů přesně tak, 

jak je tomu v reálném světě, na jehož prostředí je pozorovatel zvyklý. Zobrazení, které pracuje 

na principu promítání různě, avšak vhodně posunutých obrazů do pravého a levého oka zvlášť, se 

nazývá stereoskopické. 

Jak dobře bude lidský mozek schopen vnímat pozorovanou scénu jako trojrozměrnou záleží 

bezpochyby na technologii, která je použita. Každá má své výhody i nevýhody, každý postup je 

vhodný na něco jiného. Nesmíme též zapomenout na cenu, za jakou je daná technologie dostupná a 

zda se její použití pro určitý projekt vůbec vyplatí. 

I při použití výkonného hardwaru není zaručeno, že zobrazení bude uspokojivé a vnímání bude 

reálné či příjemné. Záleží také na softwaru, na aplikaci, která obraz produkuje. Pokud není v jejích 

možnostech dostatečně rychle a správně zobrazit scénu a interaktivně reagovat na případné změny 

pohledu pozorovatele, ztrácí použití robustního hardwaru smysl. Optimalizace stereoskopického 

zobrazení může zvýšit výkon aplikace a v některých případech umožnit použít levnější hardware, 

pokud je aplikace schopna opravdu efektivně zpracovávat data a zobrazovat scénu. 

1.1 Stereoskopie 

Slovo stereoskopie vzniklo složením řeckých slov stereos (trojrozměrné, pevné) a skopien (vidět). 

Ačkoli v poslední době bývá první pojem „stereo“ spojován v multimediích spíše se zvukem, 

původně byl spjat s obrazem. Oproti stereofonnímu zvuku je jen málokdo seznámen s technikou 

stereoskopického zobrazování obrazu, což je způsobeno i rozšířením obou technik v praxi. Avšak 

princip prostorového vidění je znám již přes 160 let. Díky technologickému pokroku prochází 

stereoskopické zobrazování neustálým vývojem. 

1.2 Prostorové vnímání 

Prostorový vjem vzniká v mozku jako důsledek sloučení a vyhodnocení dvou lehce odlišných 

perspektivních zobrazení scény. Vzdálenost mezi očima má za následek, že každé oko vidí scénu z 

jiného úhlu a na sítnici levého oka se tedy promítne jiný obraz než na sítnici pravého. Mozek tyto dva 
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podobné obrazy porovná a jakýmsi sloučením vytvoří jediný prostorový obraz. Pozorovatel má pocit, 

že vnímá pouze jeden trojrozměrný obraz a nikoli dva navrstvené dvourozměrné obrazy. Jako příklad 

uveďme pohled na pyramidu, obrázek 1. Dvě malé pyramidy reprezentují dopadající obraz na sítnici. 

Z těchto obrazů je v mozku vytvořen prostorový vjem a divák rozpozná hloubku pyramidy. 

 

Obrázek 1: Každé oko přijímá rozdílnou informaci o scéně, 
jelikož vidí scénu vždy z jiného úhlu díky rozestupu očí. 

1.3 Uplatnění stereoskopických technik 

Stereoskopické techniky mají široké možnosti uplatnění. Často je stereoskopického vjemu využíváno 

v zábavním a herním průmyslu. Jelikož rozšířit trojrozměrné hry o možnost podpory 

stereoskopického zobrazení není příliš složité, současné hry přichází s touto schopností. Možnosti 

předvádět výrobky v prostorovém zobrazení a ve skutečné velikosti je využito v automobilovém 

průmyslu. Uplatnění nalezne v nejrůznějších simulátorech a výuce (medicína, strojní průmysl). 

V chemickém a farmaceutickém průmyslu pomáhá stereoskopické zobrazení nahlížet na složitá 

molekulární uskupení. Nejvíce efekt prostorového zobrazení zaujme v systémech CAVE a jim 

podobných řešeních, kde je divák obklopen trojicí až šesticí promítacích ploch. 
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2 Princip prostorového vidění 

Při práci se stereoskopickým zobrazením a vnímáním je důležité znát, jak lidský mozek zpracovává a 

vnímá obrazy, které přichází z pravého a levého oka. Využít se dá i té vlastnosti, že hloubku dokáže 

přibližně rozpoznat i jedno oko, vnímání hloubky může zlepšit například i pohyb pozorovatele. 

Nazvěme tyto faktory, které umocňují vnímání hloubky scény, vodítky nebo klíči. Pokud má být 

prostorového dojem přesvědčivý, neměli bychom důležitost těchto klíčů ignorovat. 

2.1 Monokulární a binokulární klíče 

Proces analýzy scény a posuzování hloubky dvou sloučených obrazů dopadajících na sítnici je 

samozřejmá a automatická činnost mozku. Možnost vnímat hloubku je pro nás důležitá vlastnost, 

pokud chceme správně určit, jak daleko je od nás daný předmět, a pokud chceme zjistit jeho tvar. 

Hloubku usuzujeme z mnoha podnětů. Popíšeme deset základních vodítek neboli klíčů (depth cues) 

sloužících k podpoře prostorového vidění. Vodítka dělíme na monokulární, pokud se týkají pouze 

jednoho oka a binokulární, pokud jsou potřeba oči obě. Rozdílná vodítka pokrývají různé rozsahy 

vzdáleností. Některá umožňují přesné, relativní i absolutní určení hloubky, některá pouze její hrubý 

odhad. Použití všech monokulárních vodítek je vázáno na určité podmínky. 

Pokud scéna obsahuje dostatek monokulárních vodítek, bude působit „plastičtěji“ i pomocí 

stereoskopického zobrazení. Vodítka lze dělit také na fyziologická a psychologická. Psychologická 

vodítka nejsou na rozdíl od fyziologických vrozená, závisí na našem naučeném vnímání a oči jsou 

zde pouze zprostředkovateli vjemu. Všechna psychologická vodítka jsou zároveň vodítka 

monokulární a při vhodném použití mohou posílit celkový prostorový efekt. 

2.2 Fyziologická vodítka 

Akomodace 

Akomodace neboli přizpůsobení je změna optické mohutnosti čočky oka. Umožňuje zaostřování na 

různé vzdálenosti. Je-li uvolněna z napnutí, které způsobují svalová vlákna, přechází téměř do 

kulovitého tvaru. Běžně je čočka v tahu a tedy plochá, aby zaostřovala vzdálenější objekty. Světlo od 

blízkých objektů dopadá za sítnici a objekty jsou rozostřené. Když stahy svalových vláken uvolní své 

napětí, čočka zmohutní, a obraz bližších objektů se tak zaostří na sítnici. Svalový systém umožní 

zaostřit na objekty vzdálené od oka více než zhruba 10 cm. Tato vzdálenost se se vzrůstajícím věkem 

zpravidla zvětšuje. Schéma akomodace je uvedeno na obrázku 2. Akomodace je nejvýraznější u 

kratších vzdáleností do 4 metrů. 

 

Obrázek 2: Akomodace, změna ohniskové vzdálenosti čočky. 
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Konvergence 

Konvergence je schopnost změnit úhel určený ohnisky očních čoček a pozorovaným objektem. Oči se 

mohou pootáčet kolem svých svislých os tak, aby obraz byl promítnut do středu sítnic obou očí, 

(obrázek 3). Abychom viděli bližší objekty, oči se stáčí k sobě, konvergují. Při pohledu na vzdálený 

předmět se od sebe odtáčejí, divergují. V reálném světě, pokud se díváme na velice vzdálené objekty, 

jsou optické osy očí rovnoběžné. K divergenci, kdy by se oči dostaly přes tento limit, u lidí 

nedochází. Přehnaná konvergence, ke které může snadno dojít, se nazývá překřížení očí (cross eyed 

viewing). Konvergence je doprovázena současnou akomodací čočky. 

 

Obrázek 3: Konvergence. Oční svaly dokáží otočit okem tak, aby se dívalo  
směrem na cílový objekt. Jev konvergence je doprovázen současnou akomodací čočky. 

Binokulární disparita 

Binokulární disparita je hlavním binokulárním vodítkem pro prostorové vidění ve středních 

vzdálenostech. Na obrázku 4 je pohled zaměřený na bod P, jeho obraz dopadá do středů sítnic FL, FR. 

Bod Q, ležící v jiném místě prostoru má příslušné obrazy QL a QR. Tyto dva body jsou od bodů FL, FR 

stejně vzdáleny na obou sítnicích, mají nulovou disparitu a bod Q vnímáme stejně vzdálený jako P. 

Naproti tomu obrazy RL, RR bodu R leží na sítnicích v rozdílných vzdálenostech od bodů FL, FR, bod 

R je tedy vyhodnocen jako jinak vzdálený. Říkáme, že všechny body stejně vzdálené jako P leží na 

horopteru (horos = hranice, opter = pozorovatel) a tedy je vidíme ve stejné hloubce. Tvar horopteru 

záleží na lidském mozku, na tom, jak vnímáme vzdálenosti, není to rovina ani kulová plocha. 

Sítnicová disparita je způsobena rozestupem očí. Průměrný dospělý člověk má středy očních čoček 

(inter-pupilar distance) vzdáleny 63 mm. 

 

Obrázek 4: Binokulární disparita 
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Jak je z obrázku patrné, kdybychom sítnice pro levé a pravé oko překryli, obrazy bodu P budou 

splývat. Totéž platí i pro bod Q, na který oko neostří, ale jenž leží na horopteru. Tedy FL ~ FR, stejně 

tak QL ~ QR. Body mimo horopter se nepromítají na identická místa obou sítnic. Pak říkáme že jejich 

obrazy na sítnicích mají horizontální disparitu - jsou disparátní (disparitní). Disparita bude tím větší, 

čím jsou body od horopteru vzdálenější. Pokud disparita překročí dvacet úhlových minut, nedokáže 

již mozek spojit obrazy do jednoho zrakového vjemu a nastane dvojité vidění (diplopie). Pro obrazy 

s disparitou menší než je uvedená hodnota si dokáže mozek dopočítat třetí rozměr, tedy hloubku, 

v níž bod P leží. Takové body pak leží v tzv. Panumově oblasti, což je oblast kolem horopteru, kde 

ještě nedochází k diplopii. Mozek dokáže pracovat pouze s horizontální disparitou. V realitě nikdy u 

zdravých lidí nedojde k tomu, aby dva korespondující body na sítnici měly i vertikální disparitu. 

 

Obrázek 5: Panumova oblast prochází celým zorným polem. 

Pohybová paralaxa 

Je významným klíčem k určení hloubky, zvláště při používání pouze jediného oka. Je určena rychlostí 

pohybu obrazu objektu na sítnici. Může být způsobena buď pohybem objektů anebo pohybem hlavy 

pozorovatele. Vzdálenější pohybující se objekty se jeví jako pomalejší oproti bližším. Příklad je 

ukázán na obrázek 6, kde je divákovo oko statické a pohybují se různě vzdálené body. Pokud je 

pohybová paralaxa přidána do scény, výrazně posiluje vjem hloubky. Oko pozoruje scénu se dvěma 

body P, Q v různých vzdálenostech. Body se pohybují stejnou rychlostí, dopadající obrazy na sítnici 

se pohybují rozdílně. Bližší bod P se pohybuje rychleji, |pp'| > |qq'|. 

 

Obrázek 6: Pohybová paralaxa 

2.3 Psychologická vodítka 

Světlo a stín 

Pro určení tvaru objektu a hloubky scény jsou tyto dva faktory těmi nejvýznamnějšími. Světlejší 

předměty s jasnými barvami se zdají být blíže než předměty nejasné a tmavé. Vržený stín objektu 
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může více napovědět o umístění objektu v prostoru. Z předpokladu, že osvětlení přichází převážně 

shora lze vyvodit pocit konvexnosti i konkávnosti. 

Gradient textur 

S postupnou vzdáleností je textura čím dál tím méně patrná a výrazná. Jsou-li pro texturu použity 

geometrické vzory, díky lineární perspektivě se postupně zmenšují a lze usuzovat na hloubku objektu. 

Relativní velikost 

Větší objekty způsobují větší obraz na sítnici, tím navozují dojem, že jsou blíže k pozorovateli, než 

objekty menší, pokud jsou oba dva stejně ostré. Paměť zde pomáhá při určení hloubky podobných 

objektů. Pokud uvidíme postavu dospělého člověka z větší vzdálenosti, víme (máme v paměti), že 

postava není malá (malý obraz na sítnici), ale že je daleko. 

Venkovní perspektiva 

Vzduch je nedokonale průhledné prostředí. Malé částečky obsažené v atmosféře, jako vodní pára, 

kouř a prach, rozptylují světlo a mění jeho směr. S rostoucí vzdáleností dochází k rostoucímu 

zamlžení, rozostření objektů i k poklesu kontrastu. Venkovní perspektiva je patrná především u 

velkých vzdáleností, například v krajině. 

Překrývání 

Souvislé obrysy, které nejsou ničím překryty se zdají být blíže pozorovateli, zatímco ty, jež jsou 

částečně překryty jinými předměty, se zdají být až za nimi - dále. 

Lineární perspektiva 

Velice důležitý klíč k určení hloubky. Perspektiva je vztahem mezi blízkými a vzdálenými objekty. 

Vyjadřuje soustavné zmenšování velikosti obrazu objektů s jejich rostoucí vzdáleností od 

pozorovatele. Obrazy s výraznější perspektivou podněcují výraznější prostorový vjem především při 

stereoskopickém zobrazení. 

 

Obrázek 7: Psychologická vodítka k určení hloubky: a) světlo a stín, b) gradient textur, 
c) relativní velikost, d) venkovní perspektiva, e) překrývání, f) lineární perspektiva. 
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2.4 Paralaxa 

V kapitole 2.2 jsme popsali binokulární disparitu. Je to horizontální vzdálenost mezi odpovídajícími 

body levého a pravého obrazu na superponovaném obraze obou sítnic. Lidský mozek je velice citlivý 

na tyto rozdíly a v praxi se prostorového efektu dosahuje právě pomocí binokulární disparity. Pocit 

hloubky je možné vytvořit i pokud nejsou použita žádná jiná vodítka. Na sítnice se promítá rozdílný 

levý a pravý obraz. Označme body, jež si vzájemně ve skutečnosti odpovídají na levém a pravém 

obraze, jako souhlasné body (homologous points). Paralaxa je horizontální vzdálenost mezi 

souhlasnými body levého a pravého obrazu. Je měřena jako vzdálenost na promítací rovině, nikoli na 

sítnici. Může být udána také ve stupních. Označme vzdálenost středů čoček jako d a velikost paralaxy 

jako p. Optické osy očí leží v jedné rovině. Pokud se optické osy neprotínají před promítací rovinou, 

nabývá p kladných hodnot, v opačném případě nabývá hodnot záporných. 

Nulová paralaxa 

Pokud souhlasné body levého a pravého obrazu jsou totožné, vytvářejí nulovou paralaxu ZP (zero 

paralax). Při stereoskopické projekci se body mající nulovou paralaxu zdají být v rovině promítací 

plochy. Oči diváka jsou zaměřeny (konvergovány) na tuto promítací rovinu a optické osy očí se 

protínají v této rovině, jak ukazuje obrázek 8. 

  

Obrázek 8: Nulová paralaxa 

Pozitivní paralaxa 

Obrázek 9 zobrazuje pozitivní paralaxu. Pokud divák sleduje objekt s pozitivní paralaxou, tento 

objekt se zdá být až za rovinou promítání. Speciální případ pozitivní paralaxy nastává v případě, kdy 

p = d a osy obou očí jsou rovnoběžné. V reálném svět tento jev nastává, například sledujeme-li velice 

vzdálené objekty. U stereoskopické projekce je tento jev častý a přechází do stavu dle obrázku 11. 

Významnou úlohu zde hraje velikost projekční roviny a vzdálenost diváka od této roviny. 
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Obrázek 9: Pozitivní paralaxa 

Negativní paralaxa 

Další případ nastává, pokud souhlasné body obrazu mají mezi sebou určitou vzdálenost a optické osy 

očí jsou překříženy, p < 0, obrázek 10. Hovoříme o negativní paralaxe. Objekty s touto paralaxou se 

zdají být před promítací rovinou. V projekčních řešeních, například stereoskopická kina, se využívá 

především negativní paralaxy, aby divák měl pocit, že z plátna objekty vystupují (popping out effect). 

 

Obrázek 10: Negativní paralaxa 

Divergentní paralaxa 

Poslední případ paralaxy ukazuje obrázek 11. Hodnota p > d a optické osy očí se rozcházejí. 

V reálném světě tento případ nenastává, proto, pokud nastane ve stereoskopické scéně, způsobuje 

obtíže, jelikož lidské oko není k takovému pohybu fyziologicky uzpůsobeno. Na vzdálených a 

velkých promítacích rovinách nelze však dodržet velikost paralaxy p ≤ d, obraz by neměl téměř 

žádnou hloubku, jelikož paralaxa by byla v poměru k vzdálenosti diváka od plátna velice malá. 

A naopak, pro malé vzdálenosti diváka od promítací roviny, nelze použít p ≈ d, jelikož velký rozdíl 

mezi levým a pravým obrazem mozek nedokáže sloučit do jednoho prostorového obrazu. Je proto 

vhodné zavést určitá omezení, která povedou k určení mezí pozitivní a negativní paralaxy. Obecně by 

nemělo docházet k divergenci větší než 1,5 stupně, ω ≤ 1,5° (obrázek 12). 
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Obrázek 11: Divergentní paralaxa 

 

Obrázek 12: Maximální stupeň divergence by neměl přesahovat 1,5°. 

2.5 Vztah akomodace a konvergence 

Pokud se divák dívá v kině na dvourozměrný film, jeho oči jsou konvergovány na promítací rovinu. 

Pokud se díváme na stereoskopický film, oči sledující záběr se musí znovu a znovu 

„překonvergovávat“. Svaly, které zaostřují pohled jsou řízeny neurologickými procesy, jež jsou 

odlišné od procesů řídících svaly mající na starost konvergenci. Lidé jsou zvyklí na každodenní běžný 

vztah mezi akomodací a konvergencí a tento jev, při kterém se využívají svaly, jež bývají 

za normálních okolností více v klidu, může u některých diváků vést k nepříjemným pocitům. Pokud 

je rozdíl mezi úhlem konvergence potřebným pro stereoskopický efekt a úhlem, který tvoří osy očí 

protínající se v rovině promítání, větší než 1,5°, potom nastává ztráta stereoefektu, pro lidský vizuální 

systém je obtížné obrazy sloučit. Mezní případ nastává přibližně, když paralaxa mezi souhlasnými 

body je 0,03násobkem vzdálenosti od diváka k promítací rovině c: pmax =  0,03c. Pokud chceme 

docílit výrazného stereoefektu, není zapotřebí nastavovat paralaxu na maximální snesitelné hodnoty. 

Pro objekty za nebo před promítací rovinou postačí nastavit pouze zlomek hodnoty pmax. 
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3 Techniky stereoskopického zobrazení 

V této kapitole je popsáno několik základních technik používaných při stereoskopickém zobrazování. 

Vedle samotného popisu by bylo též užitečné jednotlivé techniky porovnat a vyjmenovat jejich hlavní 

výhody a nevýhody včetně pořizovacích a provozních nákladů a jiných zdrojů či podmínek 

potřebných pro jejich správné fungování. 

3.1 Historie 

První zmínky o trojrozměrném vnímání a experimenty v této oblasti byly provedeny již ve starověku 

Euklidem Alexandrijským (330 – 270 př.n.l.), později též známým římským lékařem Claudiem 

Galenem (129 – 216 n.l.), kteří stejně zpozorovali, že každé oko vidí předměty jinak – z jiného úhlu. 

Řecký geograf, astronom a astrolog Ptolemaios (85 – 165 n.l.) studoval dvojité vidění a horopter. 

Dalšími významnými vědci, kteří zasáhli do této oblasti a zabývali se především optikou a 

binokulárním viděním, byli arabský fyzik a matematik Alhazen (Abu Ali al-Hasan, 965 – 1039), 

německý matematik, astronom a astrolog Johannes Kepler (1571 – 1630) a francouzský fyzik, 

matematik a filosof René Descartes (1596 – 1650). Významným pokrokem byla teorie syntézy obrazů 

na sítnici v mozku, na které měli zásluhu dva významní vědci: holandský fyzik a matematik Christian 

Huygens (1629 – 1695) a anglický matematik, fyzik, teolog a filosof sir Isaac Newton (1643 – 1727). 

Britský fyzik sir Charles Wheatstone (1802 – 1875) publikoval v roce 1838  článek, ve kterém popsal 

teorii hovořící o vzniku prostorového vjemu, jež podle něj vznikal až v lidském mozku pomocí 

binokulární disparity. Tento vědec je též tvůrcem prvního stereoskopu vůbec sestrojeného roku 1839, 

jehož nákres vidíte na obrázku 13 [1]. Důkaz podal teprve až o více než sto let později britský 

neurolog prof. Horace Barlow (nar. 1921). 

 

Obrázek 13: Wheatstoneův stereoskop. 
Oči sledují v zrcadlech A', A zvlášť dva stereo-obrázky E', E. 

Deset let po sestrojení prvního stereoskopu Charlesem Wheatstonem přišel skotský vědec, vynálezce, 

kněz a spisovatel sir David Brewster (1781 – 1868) s jednodušší a lehčí variantou tohoto přístroje. 
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Zrcadla nahradil čočkami, zmenšil vzdálenost mezi stereopárem a očima pozorovatele, obrázky 

umístil vedle sebe, a přístroj tak získal kompaktní rozměry. Jeho náčrtek je na obrázku 14 [1]. 

 

Obrázek 14: Brewsterův příruční stereoskop. Na dně přístroje se nachází stereopár (A, B), 
který může pozorovatel sledovat pomocí dvou okulárů R a L s polovičními čočkami. 

3.2 Současné technologie 

Stereoskopické zobrazení v současné době využívá několika druhů technologií. V různých 

kombinacích pro tyto technologie lze použít různých zobrazovacích prostředků (zařízení): monitory, 

LCD či TFT displeje, zobrazení pomocí projektorů na promítací plátna, obvykle ve spojení s brýlemi, 

které „dešifrují“ obraz z těchto planárních zařízeních zvlášť pro levé a pravé oko. Některá zařízení 

dokonce takové brýle ani nepotřebují, případně existují speciální brýle, které v sobě mají zabudované 

přímo 2 displeje pro levé a pravé oko zvlášť - jedná se o tzv. náhlavní soupravy. Podívejme se blíže 

na nejrozšířenější metody stereoskopického zobrazování. 

Pasivní projekce 

(Passive projection) Pasivní 3D projekce je založena na brýlích, které mají v očnicích polarizační 

filtry. Jedna očnice má polarizační filtr orientovaný tak, že propouští pouze fotony světelného záření 

kmitající v horizontální rovině. Druhá očnice obsahuje stejný o devadesát stupňů otočený filtr, tedy 

propouští pouze světlo kmitající v rovině vertikální. Pro zobrazení se používají projektory, přičemž 

před každým z nich je upevněn taktéž polarizační filtr, jejichž nastavení koresponduje s nastavením 

filtrů na brýlích. Stereopár  se následně promítá na jednu projekční plochu, která je vyrobena ze 

speciálního materiálu a opatřena povrchem, který zachová polarizaci dopadajícího světla. Odražené 

obrazy od projekční plochy se dostávají k divákovi, nicméně do každého oka pronikne (díky 

polarizačním filtrům v očnicích) pouze jemu příslušející obraz. 

Propustnost běžných polarizačních filtrů pro DLP i LCD projektory je okolo 45%. Pro LCD 

projektory lze použít polarizační filtry s propustností až 70-75%. Tyto filtry ji využívají vlastní 

polarizace světla v projektoru. U filtrů je nutné zajistit také dobrou teplotní stabilitu, protože jsou při 

provozu vystaveny značným teplotám. Filtry se umísťují do externího držáku na nosné konstrukci 

projektorů nebo přímo jako předsádka na projektor. 
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Obrázek 15: Schéma pasivní projekce. Světelné paprsky projektorů jsou polarizovány, 
obraz se odráží od speciálního projekčního plátna a divák vše pozoruje 

pomocí brýlí majícíh polarizační filtry v očnicích. 

Aktivní projekce 

(Active projection) Existuje i další způsob jak zajistit, aby pozorovatel obdržel do každého oka 

příslušný snímek. Diváci sledují obraz, který na plátně, monitoru či v televizi s dvojnásobnou 

snímkovou frekvencí, přičemž filmová políčka střídavě obsahují obrazy pro levé a pravé oko. 

Elektronické brýle diváka se dálkově (většinou s pomocí IrDA paprsku, nebo kabelem) synchronizují 

se zdrojem vysílání a střídavě zatmívají levé nebo pravé oko. Výsledkem je, že každý lichý snímek 

vidí pozorovatel jedním okem a každý sudý okem druhým. Tímto systémem se sice sníží frekvence 

promítaných obrazů na každé oko na polovinu, nicméně každé oko dostává pouze správně předurčený 

obraz. Vlivem jakési obrazové setrvačnosti oka, jež je schopno si udržet obraz po dobu zhruba 40 ms, 

je poté z dvojice oddělených snímků mozek schopen následně složit skutečnou trojrozměrnou scénu. 

Oproti běžnému způsobu zobrazení je tedy nutné, pokud to použitá technologie dovoluje, zvýšit 

obrazovou frekvenci na dvojnásobek, aby bylo každé oko zásobeno dostatečným počtem snímků a 

nedocházelo tak k nepříjemnému trhanému dojmu pozorovaného filmu nebo jiné videosekvence. 

Aktivní stereoskopické brýle nejsou zcela průhledné a mají vysokou absorpci světla – okolo 

65%. Nutnost střídání jednotlivých obrazů na monitoru i projektoru ztmaví scénu nejméně o 50%. 

Celkový úbytek světla je potom okolo 80%. 

 

Obrázek 16: Schéma aktivní projekce. Projektor zobrazuje videosekvenci s dvojnásobnou frekvencí, 
očnice brýlí jsou synchronně zatmívány, aby se do každého oka dostal patřičný obraz. 
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Anaglyf 

(Anaglyph) Projekce typu anaglyf je jednou z nejrozšířenějších metod zobrazování prostorových 

obrazů či filmů. Známá je především díky snadno zajistitelné projekci. Stačí pouze brýle, které jsou 

vybavené jedním červeným a jedním modrým nebo zeleným filtrem v očnicích. Nepsaným pravidlem 

je, že levá očnice brýlí je vybavena červeným filtrem. 

 

Obrázek 17: Schéma projekce anaglyfu. Stereopár je smíchán v jediný obraz složený 
ze dvou základních barev - červená (pro pravé oko), modrá příp. zelená (pro levé oko). 

Sledovaný obraz scény obsahuje smíchané oba stereoobrazy v sobě, pouze základní dvojice barev 

(červená a modrá nebo červená a zelená) slouží pro jejich oddělení. Pokud divák sleduje scénu s 

takovými brýlemi, do každého oka více či méně dostává (díky příslušným barevným filtrům) 

separátní obraz. Mozek ve výsledku vygeneruje z těchto obrazů scénu. Avšak za snadným a finančně 

nejméně náročným trojrozměrným zobrazením se skrývá ztrátou barevné informace. Situace je o to 

komplikovanější, že divák vidí scénu každým okem zcela barevně jinak (jedním okem červeně a 

druhým modře nebo zeleně). Mozek diváka se sice tyto ruchy snaží eliminovat, ale vjem nikdy není 

tak kvalitní a především příjemný jako u jiných typů 3D projekcí. Zřídka u některých jedinců může 

různobarevnost vjemu jednoho a druhého oka vyvolávat mírné bolesti očí. 

Výhodou anaglyfů však je snadné šíření 3D záznamů, které lze tisknout, nahrávat na obyčejné 

videokazety, přehrávat bez speciálních počítačových aplikací a promítat běžnými projektory. 

Autostereoskopie 

(Autostereoscopy) Monitory založené na tomto principu mají velkou výhodu; není potřeba sledovat 

scénu brýlemi, ať již pasivními či aktivními. Před monitorem je umístěna speciální fólie tzv. 

prizmová maska, jejímž úkolem je lámat světlo různých svislých pixelových sloupců vedle sebe vždy 

trochu jiným směrem. Některé monitory nabízejí dva směry, tudíž každý lichý svislý pixelový 

sloupec je zlomen směrem jedním a sudý sloupec směrem druhým. V tomto případě dostává divák do 

každého oka patřičný oddělený obraz a mozek skládá trojrozměrnou scénu správně. U pasivních 

autostereoskopických monitorů je nucen uživatel sedět v  předem dané pozici před obrazovkou, při 

vychýlení z pozorovacího úhlu (sweet spot) dojde ke ztrátě trojrozměrného vjemu. Tuto situaci 

výrazně řeší aktivní stereoskopický monitor, který pomocí kamerového systému sleduje oči uživatele 

(v jiné variantě čelenku na hlavě uživatele) a upravuje prizmovou masku před monitorem, aby i při 

výrazném pohybu hlavy nedocházelo k porušení stereoskopického vjemu. Kromě těchto dvou druhů 
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monitorů, existuje také další zajímavá verze, hodí se např. pro reklamní účely, u které je lom světla 

veden až do celkem devíti směrů, čili na monitor se může současně dívat větší počet diváků a navíc je 

velikou výhodou, že monitor mohou dokonce obcházet - obrazy jsou totiž generovány synchronně. 

Při pohybu před monitorem tak diváci pozorují scénu z více úhlů, což působí velmi poutavě. 

 

Obrázek 18: Schéma autostereoskopického monitoru. Před zobrazovací plochou monitoru se nachází 
prizmová maska, která lomí světlo z lichých sloupců pixelů do levého oka a ze sudých do oka pravého.  

Náhlavní soupravy 

(Head-mounted display) Tento systém je vybaven dvěma nezávislými CRT, LCD, LCos (Liquid 

Crystal on Silicon) nebo OLED obrazovkami po jedné před každým okem, čočkami a 

polopropustnými zrcadly. Obraz je pomocí čoček zvětšen a promítnut do vzdálenosti od pozorovatele, 

na kterou může zaostřit. Brýle bývají obvykle vybaveny stereofonními sluchátky, někdy také 

přístrojem (tracker) pro určení polohy hlavy diváka. Vše je spojeno v podobě jakési helmy či vizoru. 

Výrobci levnějších zařízení obvykle neuvádějí zorný úhel, jaký zákazník spatří. Z reklamních 

důvodů používají příměr – např. ekvivalenci se sledováním 70 palcové obrazovky ze vzdálenosti 

4 metrů, což jistě působí dobře. Není ale dobré nechat se těmito poutavými údaji unést. Spočítáme-li 

zorný úhel, zjistíme, že se jedná o pouhých 20°, což je přibližně 11% zorného pole člověka (až 180°). 

Pro porovnání: sledování 19 palcového monitoru z běžné vzdálenosti 60 cm skýtá zorný úhel 

přibližně 35°. Kvalitnější vizory umožňují pozorovat scénu v zorném úhlu přes 40°. 

 

Obrázek 19: Helma hi-ResSVGA+ firmy Cybermind (vlevo, cca 150 000 Kč) 
a jednodušší vizor I-glasses VIDEO Pro 3D (vpravo, cca 30 000 Kč). 
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3.3 Srovnání jednotlivých technologií 

Metoda Barevnost 
Rozlišení 
obrazu 

Vhodné 
pro projekci 

Zobrazení 
na monitoru 

Počet diváků Náklady 

Anaglyf naprostá ztráta střední ano ano vysoký velmi nízké 

Aktivní projekce plná vysoké ano ano (ne LCD) omezený vyšší 

Pasivní projekce plná vysoké ano ne vysoký střední 

Autostereoskopie plná střední ne ano velmi malý vysoké 

Náhlavní soupravy plná střední ne – jeden střední 

Tabulka 1: Srovnání výhod a nevýhod metod pro stereoskopické zobrazování 

Jak lze vyčíst z tabulky, některé stereoskopické metody jsou vhodnější pro různá použití. Například 

pasivní metoda se nejvíce hodí pro projekce s vyšším počtem diváků - 3D kina, větší prezentace. 

Aktivní metoda je vhodnější pro menší skupinu, nebo pro domácí využití např. pro hraní 3D her na 

PC a autostereoskopický monitor obdobně, jedná se však o mnohem dražší přístroj. U něj je dokonce 

dobré využití v reklamě a při výstavách a exhibicích. Anaglyph, který je finančně nejdostupnější je 

velmi špatná metoda a hodí se pouze pro specifické, víceméně jen pro zábavu či reklamní využití. 
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4 Optimalizace pro stereoskopické 

zobrazení 

Chceme-li, aby uživatel měl co nejlepší dojem ze stereoskopické projekce, použití těch 

nejmodernějších technologií nezajistí nejlepší vjem. V této kapitole se zaměříme na zobrazení 

trojrozměrných scén klasickými osobními počítači. Budeme se snažit najít způsoby co 

nejoptimálnějšího renderování při zachování dostatečné realističnosti, tyto optimalizace se budou 

týkat jak zobrazovacích algoritmů tak zobrazovaných scén. 

4.1 Trivisio ARvision-3D HMD 

Pro vývoj aplikací využívajících stereoskopického zobrazení je použita náhlavní souprava Trivisio 

ARvision-3D německé firm Trivisio Prototying GmbH. Jen krátce uvedu její zásadní technické 

parametry. 

Rozlišení displejů:  800 × 600 px 

Barevná hloubka:  18 bitů 

Obnovovací frekvence:  120 Hz 

Zorné pole:   40° diagonálně (4:3, 32° horizontálně, 24° vertikálně) 

Překrývání:   100% 

Možný rozestup očí:  nastavitelný od 60 do 75 mm 

Oční reliéf:   18mm 

Hmotnost:   cca 230 g 

Připojení:   DVI-I, VGA 

Orientační cena:   250000 Kč 

Stereoskopické zobrazení je podporováno pouze speciálními grafickými kartami majícími dva 

výstupy pro levý a pravý obraz zvlášť. Klasické grafické karty mají zpravidla dva buffery – umožňují 

tzv. doublebuffering. U karet podporujících stereo-zobrazení se však jedná o quadbuffering, jelikož 

počet bufferů je zdvojen právě kvůli oddělenému výstupu obou obrazů. Nejrozšířenějšími jsou patrně 

karty s chipsetem nVidia Geforce řady Quadro. 

Měl jsem možnost otestovat stereo-zobrazení na klasické grafické kartě s chipsetem nVidia 

Geforce 7300GT s použitím 3D vizoru eMagin Z800. Toto zařízení je ovšem vhodnější spíše pro 

nenáročné multimediální a zábavní aplikace, neboť neumožňuje nastavení prakticky žádných para-

metrů zobrazení za běhu aplikace. Jelikož karta má pouze jeden výstup, musí být stereopár zasílán 

sekvenčně, vizor tudíž aktualizuje s každým novým snímkem střídavě levý a teprve s dalším snímkem 

pravý obraz. Proto mají displeje vizoru větší zpoždění, v důsledku čehož rapidně klesá i kvalita. 
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Obrázek 20: Zařízení Trivisio ARvision-3D. Šipky značí možné nastavení rozestupu očnic a jejich sklonu. 

Grafická karta (NVIDIA Quadro FX 4600) má dva výstupy – pro levý a pravý obraz zvlášť. Jeden je 

připojen ke vstupu splitteru (VS-132 VGA Video Splitter), druhý k jednomu ze dvou vstupů napájecí 

jednotky (ARvision-3D). Splitter duplikuje obraz, aby bylo možné ho sledovat současně na jiném 

zobrazovacím zařízení. Jeden jeho výstup tedy míří do monitoru a druhý do druhého vstupu napájecí 

jednotky. Z té už vede kabel přímo k vizoru. 

 

Obrázek 21: Schéma zapojení náhlavní sestavy 

4.2 Optimalizace zobrazování 

Pokusíme se nalézt některé nedostatky při renderování scény pro stereoskopické zobrazení. Jelikož je 

pro stereo-zobrazení zapotřebí dvou obrazů téměř ze stejného místa ve scéně a ve stejné chvíli, bylo 

by dobré nalézt optimální cestu při přenášení takto podobných dat z aplikace na grafickou kartu. 

Budeme se soustředit především na časově náročnější operace, jakými jsou výměna materiálu 

(textury) na grafické kartě apod. 

Veškeré příklady a části zdrojového kódu uvedené v této kapitole využívají rozhraní grafické 

knihovny OpenGL. 
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Asymetrický pohledový kužel 

Jelikož promítací plochou je i v brýlích display tvaru obdelníka, je nejprve nutné určit jak co nejlépe 

nasměrovat kamery pro renderování levého a pravého obrazu, neboť se vždy bude jednat o výřez 

prostoru scény. Prvním krokem je tedy optimalizace kamerového systému. Budeme-li uvažovat 

situaci, kdy kamera nahrazuje lidské oko, měly by promítací a ořezávací plochy přibližně formaci, 

kterou ukazuje obrázek 22. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.2, lidský mozek pracuje s horizontální 

disparitou, proto pro názornost postačí pohled shora. 

 

 Obrázek 22: Symetrické ořezávací roviny 

Přestože tato situace věrně modeluje lidský zrak, kamerám, jež definují renderovanou oblast 

scény, potažmo renderovacímu algoritmu, chybí schopnost simulovat konvergenci s akomodací a tím 

také určit zaostřovaný objekt. Promítací plochy by se tak při zaostřování na vzdálené objekty takřka 

ztotožnily, úhel, který by svíraly, by nebyl větší než 1° (obrázek 23 vpravo) a při zaostření blízkých 

objektů by měly být vůči sobě pootočené až o 40° (obrázek 23 vlevo). Při stanovení pevně dané 

zaostřené vzdálenosti je pro lidské oko obtížnější zaostřit na objekty před i za touto předem danou 

vzdáleností, a tím se i výsledný prostorový dojem ztrácí. 

 

Obrázek 23: Neurčitost zaostřované vzdálenosti 

Důsledek, který tato metoda přináší, je navíc vertikální disparita zvětšující se směrem od středu 

obrazu. Přestože lidský mozek je tomuto vnímání naučen, pevně daná zaostřovaná vzdálenost 

znemožňuje pohodlně ostřit objekty blíž i dál. Nepřímo úměrně se zaostřovanou vzdáleností se 

zmenšuje vertikální disparita v krajích obrazu. Při zaostření na nekonečno plochy svírají nulový úhel, 

leží v jedné rovině - ideální stav, kdy vertikální disparita mizí a ostření na bližší objekty je snazší. 
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Obrázek 24: Ostření na nekonečno; vlevo pohled shora, vpravo pohled zepředu. 

Jak je vidět z předchozího obrázku napravo nahoře, informaci o hloubce mohou poskytnout pouze 

překrývající se oblasti levého a pravého obrazu. V nepřekrývajících se částech, jejichž šířka je rovna 

rozestupu kamer, dochází k tzv. ghostingu – informace z levého okraje levého obrazu chybí v obraze 

pravém a naopak. Mozek pak nedokáže přiřadit hloubku objektům z těchto okrajových oblastí. Pro 

zachování proporcionality obrazu stačí oříznout zleva i zprava δ/2 (obrázek 24 dole). Abychom 

odstranili ghosting, nakonec stačí už jen rozšířit zorné pole levé kamery doprava, resp. pravé kamery 

doleva. Tuto úpravu znázorňuje obrázek 25. 

 

Obrázek 25: Odstranění ghostingu 

Tato optimalizace má za důsledek, jak je z obrázku patrné, rozšíření zorného pole jen jedním směrem, 

avšak směr kamery zůstal stejný. Důležité ořezávací roviny, které naznačují červené a modré plné 

úsečky vedoucí od kamer k promítacím plochám, byly do této chvíle symetrické podle středové 

vertikální roviny (čárkované úsečky). Tímto zásahem se symetrie ztrácí. 

Pro aplikaci těchto změn v rozhraní OpenGL je nutné použít funkci glFrustum, kterou se 

definují ořezávací roviny zobrazení. Zmiňovaná asymetrie se týká levé a pravé ořezávací roviny 

každé z kamer. U levé kamery se musí posunout obě ořezávací roviny vpravo a u pravé kamery vlevo. 
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Obrázek 26: Nalevo symetrické ořezávací roviny a napravo asymetrické ořezávací roviny pravé kamery 

Podle [4] je ohnisková vzdálenost f vyjádřena Rovnice 1, kde φ je horizontální zorné pole. Obrázek 

26 vlevo ukazuje w jako šířku horní základny ořezávacího kužele. Výpočet této hodnoty je definován 

Rovnice 2, kde n je vzdálenost blízké ořezávací roviny od kamery. A konečně vzdálenost D, o kterou 

musíme ořezávací roviny posunout, vyjadřuje Rovnice 3. 
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Rovnice 4: Ořezávací roviny 

Rovnice 4 jsou definice čtyř ořezávacích rovin – stran ořezávacího kužele – ve tvaru, který požaduje 

funkce glFrustum. Hodnota a (aspekt ratio) je poměr stran (šířka/výška) zobrazovací plochy. Tvar 

funkce tedy bude ( )farnearwwDwaDwaglFrustum ,,2/,2/,2/,2/ −±⋅±⋅− . Při zobrazení 

pravou kamerou hodnotu D odečítáme, u levé kamery ji naopak přičítáme. 

Jakmile změníme ořezávací roviny pro zobrazení funkcí glFrustum, změní se pohledová matice 

GL_PROJECTION_MATRIX. Operace, v níž se s touto maticí pracuje patrně nejčastěji, je zjišťování 

viditelných bloků scény, které jsou rozdělené do tzn. quadtree, nebo octree – stromových 

prostorových struktur. Každý uzel takového stromu je blok scény v osově orientovaném kvádru. Bylo 
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by vhodné však tuto operaci kvůli nesouměrnosti pohledového tělesa (frustum) pravé a levé kamery 

provádět pouze jednou a to pro obě kamery najednou, protože operace je rekurzivní, jedná se 

o prohledávání stromu do hloubky. Uděláme-li sjednocení pohledových těles, Dostaneme potřebný 

objekt, který by měl sloužit pro zjišťování viditelnosti bloků scény. Situaci demonstruje obrázek 27. 

 

Obrázek 27: Rozšíření pohledového tělesa 

Vlevo je znázorněna situace před úpravou. Šedá čárkovaná linka ohraničuje pohledové těleso 

při použití pouze jedné kamery. Zvýrazněné okrajové oblasti viditelné buď pouze pravou nebo levou 

kamerou tak toto těleso nezahrnuje a při rozhodování o viditelnosti jsou bloky v těchto oblastech 

chybně vyhodnoceny jako nezobrazované. Na obrázku vpravo je již pravá a levá ořezávací rovina 

pohledového tělesa posunuta a rozhodování o viditelnosti již probíhá správně. 

Funkce ( )farneartopbottomrightleftglFrustum ,,,,,  definuje projekční matici takto: 
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Rovnice 5: Projekční matice 

Jak je z rovnice 5Rovnice 5 patrné, parametry left a right vystupují pouze v prvcích M0,0 a M2,0 (člen 

A). Stačí tedy po získání projekční matice přepsat tyto dva prvky dle rovnic 3 a 4, kdy left je 

minimální a right maximální, tedy: 
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Renderovací algoritmus 

Standardní renderovací algoritmus by se dal popsat tímto zjednodušeným zápisem: 

1. Přepnout na matici GL_PROJECTION 

2. Nastavit perspektivní projekci 

3. Přepnout na matici GL_MODELVIEW 

4. Nastavit pozici a směr kamery 

5. Vynést objekty scény (pro každou texturu ve scéně provést v cyklu) 

5.1. Nastavení textury 

5.2. Nastavení texturových koordinát, vrcholů a normál 

5.3. Přenos elementů na grafickou kartu 

 

Grafické karty umožňující stereo-zobrazení, na rozdíl od běžných karet majících pouze buffery dva, 

disponují čtyřmi buffery a umožňují tzv. quadbuffering. OpenGL k nim poskytuje přístup přes 

konstanty GL_FRONT_LEFT, GL_FRONT_RIGHT, GL_BACK_LEFT a GL_BACK_RIGHT. Již 

z jejich názvů je zřejmé, k čemu je který buffer určen. Přepínání mezi těmito obrazovými buffery se 

v OpenGL provádí pomocí funkce void glDrawBuffer(GLenum mode), kde argument mode bude 

GL_BACK_LEFT nebo GL_BACK_RIGHT podle toho, který obraz se bude renderovat. Využívá se 

vždy pouze zadních (BACK) bufferů, neboť přední buffery (FRONT) jsou vždy v dané chvíli právě 

ty zobrazené. 

Výše zmíněné schéma renderingu lze seskupit do jednotlivých sekcí: 

A. Kamera (body 1 – 4) 

B. Textura a geometrie (bod 5.1 – 5.3) 

 

Tyto operace je třeba provést pro každý buffer (levý i pravý), tudíž nejefektivnějšího algoritmu 

docílíme, když opakování časově náročných operací omezíme na minimum, s přihlédnutím 

ke zpoždění, jež způsobuje samotná operace změny bufferů. Pokusíme se změřit dobu trvání sekcí 

A a B i trvání funkce glDrawBuffer. 

Nabízí se tyto teorie, jak klasický algoritmus rozšířit na verzi pro stereo-zobrazení: 

• Omezení prohození bufferů (v grafu OPB) 

A. Přepnutí na levý buffer 

B. Provedení bodů 1 až 5 

C. Přepnutí na pravý buffer 

D. Provedení bodů 1 až 5 

 

• Omezení změny textury (v grafu OZT) 

A. Přepnutí na levý buffer 

B. Provedení bodů 1 až 4 (kamera) 

C. Přepnutí na pravý buffer 

D. Provedení bodů 1 až 4 (kamera) 
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E. Provedení bodu 5 s následující obměnou 

a. Provedení bodu 5.1 (textura) 

b. Přepnutí na levý buffer 

c. Provedení bodů 5.2 a 5.3 (geometrie) 

d. Přepnutí na pravý buffer 

e. Provedení bodů 5.2 a 5.3 (geometrie) 

 

Ovšem po provedení prvních testů jsem zjistil, že druhá technika má v bodu E hrubý nedostatek. 

OpenGL, co by stavový automat, nemá možnost uchování nastavení matic pro jednotlivé buffery. 

Bod E po úpravě tedy vypadá následovně: 

a. Provedení bodu 5.1 (textura) 

b. Přepnutí na levý buffer 

c. Provedení bodů 1 až 4 (kamera) 

d. Provedení bodů 5.2 a 5.3 (geometrie) 

e. Přepnutí na pravý buffer 

f. Provedení bodů 1 až 4 (kamera) 

g. Provedení bodů 5.2 a 5.3 (geometrie) 

 

Potlačení změny textury, jako jedné z časově náročných operací, tedy doprovází nejen zvýšení počtu 

přepnutí bufferů, ale také znovunastavení kamery, a to v každém kroku cyklu. Vzniklou situaci doplní 

graf měření výkonnosti. Pro úplnost a ověření efektivnosti první metody jsem provedl také měření 

časové náročnosti stěžejních sekcí: nastavení projekční matice a kamery, prohození textur a prohození 

bufferů. Měření byla prováděna na počítači s CPU Intel Core 2 Duo E8400 @ 3GHz, 2GB RAM 

a grafickou kartou nVidia Quadro FX 4600 (768 MB). Výsledky měření zobrazují následující grafy. 
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Graf 1: Srovnání dvou technik stereo-renderingu (vlevo), 
srovnání časové náročnosti důležitých renderovacích operací (vpravo) 

Jak je patrné z grafu 1 vpravo, na zvolené konfiguraci je nejrychlejší operace změna textury a obě 

zbylé operace – jak změna bufferů, tak i nastavení kamery – jsou téměř shodně oproti ní asi jednou 

pomalejší. To má za následek, že první ze dvou dříve zmíněných metod dosahuje lepších hodnot FPS. 
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Lze předpokládat, že u dřívějších grafických karet, které neměly k dispozici dost velké paměti 

na to, aby mohly pojmout všechny použité textury, a musely je neustále načítat z RAM počítače, by 

zpoždění u prohození textur výrazně stouplo a druhá technika by tak byla vhodnější. Nicméně dnešní 

grafické karty mají jak dostatek paměti tak i výkonu na to, že tuto optimalizaci nejen nepotřebují, 

ale dokonce s ní dosahují horších výsledků. 

4.3 Implementace 

Jak bylo zmíněno v kapitole 1.3, rozšíření stávajícího trojrozměrného enginu není příliš složité. 

Využil jsem tedy již existující engine a použil ho jako základ pro rozšíření o možnost 

stereoskopického zobrazení. Zvolil jsem engine vlastní tvorby NEN3D, který jsem dříve vytvořil jako 

svou bakalářskou práci. Je psaný v jazyce C++ za použití funkcí knihoven OpenGL a WinAPI. 

Renderování zajišťuje metoda Render třídy NENscene. Vysvětlení nových atributů a metod 

ve třídách a další rozšíření se nachází v příloze 1. Komplexnější ukázka zdrojového kódu metody 

NENscene::Render a jiných se nachází v příloze 2. Nyní jen stručně ukázka stěžejních částí 

optimálního zdrojového kódu této metody pro renderování levého obrazu stereo-páru (renderování 

obrazu pravého je analogií tohoto algoritmu). 

1. Vymazání levých a pravých bufferů 

glDrawBuffer(GL_BACK_RIGHT); 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

glDrawBuffer(GL_BACK_LEFT); 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

2. Přepnutí na projekční matici 

glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

glLoadIdentity(); 

3. Výpočet poměru stran obrazu a šířky obrazu 

float proj[4]; 

glGetFloatv(GL_VIEWPORT, proj); 

double aspectratio = proj[2] / (double)proj[3]; 

double widthdiv2   = _camera->Near / _camera->GetFocalLength(); 

4. V případě asymetrických zobrazovacích kuželů 

double D = _camera->camdist * widthdiv2 / 2; 

double top    =   widthdiv2; 

double bottom = - widthdiv2; 

double left   = - aspectratio * widthdiv2 + D; 

double right  =   aspectratio * widthdiv2 + D; 

glFrustum(left, right, bottom, top, _camera->Near, _camera->Far); 

5. V případě symetrických zobrazovacích kuželů 

gluPerspective(_camera->GetFOV(), aspectratio, _camera->Near, _camera->Far); 

6. Přepnutí na modelovou-pohledovou matici a nastavení kamery 

glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

glLoadIdentity(); 

_camera->Look(true); 

7. Vynesení textur a geometrie 
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V souvislosti s optimalizacemi stereoskopického zobrazení bylo v implementaci provedeno několik 

úprav zrychlujících také výpočet světelných map asi 400×, čímž se celý engine stal přístupnějším a 

flexibilnějším vzhledem k častým změnám v 3D scénách. 

Až na výjimky byla snaha provést veškeré změny v enginu s ohledem na zachování zpětné 

kompatibility. Nicméně v několika případech se to nezdařilo: 

• Třída NENlight byla přesunuta ze souboru NENlight.h do souboru NENscene.h. Soubor 

NENlight.h byl následně z projektu odebrán. 

• Ve třídě NENcamera byla změněna přístupnost atributu fov z private na public a přidána 

public metoda GetFOV(), která vrací hodnotu atributu fov. 

• Metodě LoadFromFile třídy NENparser přibyl argument int* ambient. 

• Ve třídě NENcollision byl změněn typ atributu eRadius z NENvector na NENvector*. 

• Metodě CreateLightmaps třídy NENscene byl odeprán argument lightmap_design a naopak 

přidán argument ambient. 

Nakonec nesmíme opomonout jednu důležitou věc. Aby bylo umožněno používání quad-bufferingu 

v aplikaci, musí se správně inicializovat strukturu PIXELFORMATDESCRIPTOR, při nastavování 

pixelového formátu aktuální device context okna. K atributu dwFlags je třeba logicky přičíst hodnotu 

PFD_STEREO. Tento zásah zajistí zdvojení obrazových bufferů pro levé a pravé oko zvlášť. 

Rozšíření kvůli testování 

Při prováděném testování bylo často potřeba upoutat pozornost testovaného na jedno místo. Důležitá 

otázka byla, jak docílit nevědomého zaostření testovaného subjektu vždy na stejné místo, aby bylo 

možné pokusit se nepozorovaně změnit některý parametr zobrazení. Patrně nejjednodušším 

způsobem, jak upoutat nevědomě něčí pozornost ve statické scéně, je zkrátka pohyb. Rozhodl jsem se 

rozšířit engine o možnost přehrávat animované textury ve formátu AVI. Byla použita knihovna Video 

for Windows firmy Microsoft. Přesněji je rozšíření popsáno v příloze 2. 
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5 Testování 

Stereo-zobrazení a jeho správné vnímání je ovlivněno několika faktory počínaje hardwarovými 

vlastnostmi a možnostmi zobrazovacího zařízení, až po realističnost modelované scenérie či objektů. 

Hardwarové vlastnosti zobrazovacího zařízení nijak zlepšit ani změnit nelze, můžeme pouze 

přizpůsobit algoritmy a techniky pro daný typ použitého zařízení. Jak bylo zmíněno v kapitole 4.1, 

při vývoji stereo-aplikací byla použita náhlavní souprava, při následujících testech použijeme tutéž. 

 

Parametry, jejichž vliv je nutné otestovat jsou následující: 

• Horizontální rozestup kamer – předem lze říct, že tento parametr bude klíčový, neboť právě 

zdvojení obrazů je zdrojem informace hloubky 

• Zorný úhel – vyšší zorné úhly by při pohybu mohly způsobovat mírnou nevolnost (odvozeno 

od testování v reálném světě pomocí objektivů) 

• Symetrický (on-axis) a asymetrický (off-axis) promítací kužel 

• Negativní paralaxa 

 

Na pozorovateli je třeba sledovat tyto reakce: 

• Zda byla vůbec zpozorována hloubka scény. 

• Zda byl či nebyl porušen vztah akomodace a konvergence. Pokud ano, zda si lze zvyknout 

na porušení tohoto vztahu. 

• Správnost a rychlost určení relativní vzdálenosti pozorovaných objektů. 

• Krátkodobá únava očí při daném nastavení nebo jiná negativní reakce (nevolnost apod.). 

 

Prostředí použitá při testování: 

• Interiér – scéna co do rozměrů velmi omezená, pozorované objekty ve vzdálenosti ne větší 

než 10 metrů (relativně) 

• Exteriér – scéna otevřená a velmi rozměrná 

• Blízké objekty bez prostředí – určování správné relativní vzdálenosti objektů 

• Vzdálené objekty bez prostředí – určování správné relativní vzdálenosti objektů 

 

Jak uvádí [8], po 40. roku života člověka obvykle dochází k presbyopii (vetchozrakosti). Z různých 

studií vyplývá, že zrak je nejlepší u dětí a např. akomodační šíře do 50. roku života lineárně klesá. 

Naopak pozornost se podle [9] přibližně do 16. roku života teprve rozvíjí. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodl vybrat skupinu testovaných lidí ve věku od 20 do 25 let. Testováno bude 20 subjektů 

bez očních vad či poruch. U každého jedince je třeba také změřit vzdálenost očí (inter-pupillary 

distance – IPD). 

Test – část 1. a 2. – určení správné relativní vzdálenosti objektů 
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Aby bylo možné měřit správnost určení vzdálenosti objektů pouze pomocí stereo-efektu, je nutné 

odstranit všechna psychologická vodítka: nezobrazit stíny, potlačit vliv perspektivy a zamezit pohybu 

ve scéně. Testovanému subjektu se zobrazí 3 očíslované čtverce ve vzájemně různých vzdálenostech. 

Jeho úkolem je co nejrychleji, avšak správně je seřadit od nejbližšího po nejvzdálenější. Přitom se 

různě mění parametry zobrazení, jak bylo uvedeno výš. Měří se správnost i rychlost odpovědí. 

    

Obrázek 28: Scéna, jak ji vidí testovaný subjekt (vlevo), názornější pohled na rozložení objektů (vpravo) 

V první části se ve scéně vyskytovaly pouze čtverce blízko kamery, v druhé části to byly čtverce 

vzdálenější. Následující grafy zobrazují výsledky těchto dvou částí testů. 
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Graf 2: Výsledky testů první části. Porovnání použití symetrického a asymetrického pohledového kuželu. 

Z grafu 2 překvapivě vyplývá, že při zobrazení scény s objekty blízkými pozorovateli je výhodnější 

použití symetrických pohledových kuželů. Reakční doba je také nižší. Směrodatná odchylka 

naměřených hodnot úspěšnosti u asymetrického kužele se pohybovala mezi 10,7 a 14,9 % (median 

11,7 %), u symetrického kužele mezi 10,3 a 14,9 % (median 14,3 %). Graf 3 naopak ukazuje vyšší 

úspěšnost u asymetrického pohledového kuželu ve druhé části u scény se vzdálenějšími objekty. 

Reakční doby jsou ale skoro dvojnásobné oproti bližším objektům, trvá tedy o něco déle, než mozek 

rozhodne o vzájemné poloze u vzdálených objektů. Směrodatná odchylka naměřených hodnot 

úspěšnosti u asymetrického kužele se pohybovala mezi 7,8 a 12,0 % (median 10,7 %), u symetrického 

kužele mezi 4,7 a 9,9 % (median 6,7 %). 
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Graf 3: Výsledky testů druhé části. Opět porovnání symetrického a asymetrického pohledového kuželu. 

Jako další zde pro úplnost uvádím i grafy ukazující vliv pohybové paralaxy na rychlost a správnost 

odpovědí. Směrodatná odchylka získaných hodnot úspěšnosti bez pohybové paralaxy se pohybovala 

mezi 6,7 a 12,6 % (median 9,4 %), s pohybovou paralaxou mezi 8,3 a 15,5 % (median 13,0 %). 
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Reakční doba - pohybová paralaxa
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Graf 4: Porovnání správnosti a rychlosti odpovědí u zobrazení s pohybem ve scéně a bez něj. 

Abychom určili, zda existuje závislost úspěšnosti odpovědí na použitém pohledovém kuželu, 

použijeme jednostranný U-test. Stanovíme dvě hypotézy: 

H0: Úspěšnost obou pohledových kuželů je stejná. 

H1: Úspěšnost jednoho pohledového kuželu je vyšší. 

Kritérium bude percentuální hodnota úspěšnosti významně vyšší při použití prvního typu kužele než 

při použití druhého. Tabulka 2 ukazuje rozdělení veličiny T za předpokladu platnosti H0. Hypotézu H0 

zamítneme tehdy, když naměřená hodnota veličiny T bude příliš velká. Tedy hledáme kritickou 

hodnotu Tk tak, aby platilo 

05,0)( ==≥ αkTTP  

Pro zjednodušení označme úspěšnost písmenem q. Potom U-rozdělení: 

σ

qT
U

−
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blízké objekty vzdálené objekty 
symetrický asymetrický symetrický asymetrický 

rozestup 
kamer 

úspěšnost σ úspěšnost σ úspěšnost  σ úspěšnost σ 
0,002 0,705 0,150 0,682 0,117 0,227 0,067 0,386 0,107 
0,004 0,841 0,103 0,705 0,107 0,250 0,047 0,455 0,115 
0,017 0,750 0,105 0,500 0,126 0,307 0,058 0,500 0,078 
0,025 0,795 0,149 0,523 0,149 0,227 0,099 0,500 0,094 
0,033 0,773 0,145 0,636 0,131 0,341 0,099 0,568 0,120 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty úspěšnosti při různých nastavení 

V tabulce hodnot distribuční funkce Φ najdeme pro α = 0,05 hodnotu α−1u  takovou, že 
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Pokud získaná hodnota úspěšnosti bude vyšší než Tk, můžeme zamítnout H0 a zároveň prohlásit, 

že daný pohledový kužel je vhodnější technikou při zvoleném nastavení. Jelikož hodnoty u scény 

s blízkými objekty vykazují vyšší úspěšnost symetrického pohledového kužele, ověříme tuto 

hypotézu a u scény se vzdálenými objekty tomu bude naopak. 

blízké objekty vzdálené objekty 
rozestup 
kamer Tk 

Symetrický pohledový kužel 
je lepší než asymetrický Tk 

Asymetrický pohledový kužel 
je lepší než symetrický 

0,002 0,874 NE 0,337 ANO 
0,004 0,881 NE 0,327 ANO 
0,017 0,707 ANO 0,402 NE 
0,025 0,767 ANO 0,389 ANO 
0,033 0,850 NE 0,503 ANO 

Tabulka 3: Kritické hodnoty pro různé nastavení užité při testování a závěr testu získaných hodnot. 

Z tabulky lze vyvodit závěr, že s pravděpodobností 95% můžeme říct, že symetrický pohledový kužel 

je u scén s blízkými objekty lepší než asymetrický pouze ve středních hodnotách rozestupu kamer. U 

extrémně nízkých i vysokých rozestupů kamer jsou obě použité techniky skoro stejně úspěšné. U 

scény se vzdálenými objekty je téměř jednoznačně lepší asymetrický pohledový kužel. Sloupce 

s pravdivostními hodnotami říkají, zda hypotézu H0 zamítáme. 

Jelikož porovnání správnosti určení pořadí při použití pohybové paralaxy a bez ní bylo pouze 

doplňující informací, nebudeme pro tyto hodnoty provádět test. Je vcelku zřejmé, že jeho závěrem by 

bylo zamítnutí hypotézy, že pohybová paralaxa hraje významnou roli při určování pořadí vzdálenosti 

objektů od pozorovatele, kvůli nízkému počtu testovaných a vysokému rozptylu výsledků. 
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Jelikož úkol – seřazení tří čtverců – mohl být ovlivněn náhodnou veličinou – tipováním (někdo mohl 

správně určit pořadí, aniž by ho získal pozorováním hloubky), je třeba ještě ověřit získané hodnoty. 

Stanovíme hypotézy H0 a H1. 

H0: Výsledek nezávisí na tom, co uživatel pozoruje. 

H1: Výsledek závisí na tom, co uživatel pozoruje. 

 

Kritériem bude procento úspěšnosti, kdy už o výsledku lze říct, že se nejedná o tipování. Určeme tedy 

rozložení pravděpodobnosti náhodné veličiny T za předpokladu, že platí H0 – tj. šlo o tipování. 

Pravděpodobnost p úspěšnosti při tipování je 
6

1  = 0,167. Zkusíme nyní nalézt kritickou hodnotu Tk 

procentuální hodnoty úspěšnosti, při jejíž dosažení přestaneme věřit, že výsledek nezávisí na 

pozorování uživatele (neplatí H0). Binomické rozdělení pravděpodobnosti má parametry N = 18 

(jelikož 2 ze 20 zúčastněných nebyli schopni rozpoznat hloubku pomocí stereoskopického zobrazení 

vůbec), p = 0,167. 
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Rovnice 6: Pravděpodobnostní funkce 

Pro určení kritické hodnoty je rozhodující kumulativní pravděpodobnostní funkce. Tabulka 4 obsahu-

je hodnoty pravděpodobnostní funkce (sloupec uprostřed) i hodnoty kumulativní pravděpodobnostní 

funkce (pravý sloupec). 

r p(r) = P(T = r) P(T ≥ r) 

18 0,000 0,000 
17 0,000 0,000 
16 0,000 0,000 
15 0,000 0,000 
14 0,000 0,000 
13 0,000 0,000 
12 0,000 0,000 
11 0,000 0,000 
10 0,000 0,000 
9 0,001 0,001 
8 0,004 0,005 
7 0,016 0,020 
6 0,045 0,065 
5 0,103 0,168 
4 0,184 0,352 
3 0,245 0,597 
2 0,230 0,827 
1 0,135 0,962 
0 0,038 1,000 

Tabulka 4: Hodnoty funkcí P(T = r) a P(T ≥ r) zaokrouhleny na tři desetinná místa 
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Nalezneme kritickou hodnotu pro takové riziko α výskytu chyby prvního druhu, aby platilo α ≤  0,05. 

Taková hodnota odpovídá právě: 

020,0)7( =≥TP  

Kritická hodnota Tk = 7 a pravděpodobnost výskytu chyby prvního druhu je rovna α = 0,020 (pokud 

při T ≥ Tk = 7 zamítneme H0, máme šanci dopustit se chyby prvního druhu na 2%). 

Z předchozích hodnot vyplývá, vyjádříme-li kritickou hodnotu v precentuální úspěšnosti, 

abychom uznali výsledek za netipovaný (zamítnutí H0), musí být získané hodnoty úspěšnosti 

minimálně 38,9%. Vrátíme-li se ke grafům s výsledky úspěšnosti, u testu s blízkými objekty se 

úspěšnost při použití jak asymetrického, tak i symetrického pohledového kužele pohybuje nad danou 

hranicí a tudíž lze pro tento případ hypotézu H0 vyvrátit. U testu se vzdálenými objekty je situace 

poněkud jiná. Při použití asymetrického pohledového kužele se úspěšnost pohybuje nad kritickou 

hodnotou, avšak u symetrického pohledového kužele je již velmi nízko pod ní a lze tedy říci, že 

správnost určení pořadí vzdálených objektů při použití symetrického pohledového kužele je náhodnou 

veličinou. U testů s pohybovou paralaxou je tomu obdobně. 

Při sledování ještě jedné veličiny, mezioční vzdálenosti (inter-pupilar distance) testovaných, 

jsem narazil na další zajímavý úkaz. Na následujícím grafu je zachycena závislost správnosti 

odpovědí na mezioční vzdálenosti. 
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Graf 5: Závislost správnosti odpovědí na mezioční vzdálenosti testovaných osob. 

Zdá se, že osoby s průměrnou (ideální) vzdáleností 63 mm jsou úspěšnější a úspěšnost od této 

hodnoty na obě strany klesá. Vliv parametrů zobrazení lze vyloučit, neboť při testování byly použity 

různé vzdálenosti kamer, po úvaze jsem došel k závěru, že příčiny je třeba hledat v samotném 

zobrazovacím zařízení – přesněji v optice náhlavní soupravy a uspořádání displejů. Je možné, 

že souprava, u které nelze přizpůsobit obraz rozestupu očí posunutím celých displejů, ale pouze 

posouváním optiky, narušuje vztah akomodace a konvergence. U použité soupravy Trivisio je možný 

nastavitelný rozestup 60 – 75 mm. Displeje jsou zde statické a posouvají se pouze čočky. Jedná se o 

tzv. akomodační a konvergenční chybu, jak uvádí [10]. Jelikož čočka posune obraz do vzdálenosti asi 

25 cm od očí, jsou milimetrové rozdíly nepatrné, avšak jejich důsledek je v grafu dobře viditelný. 

Pokud jsou osy čoček rovnoběžné a směřují do středu displejů, je překrytí obrazů 100%, nekonečno 

lze ostřit bez problémů a v nulové paralaxe. Pokud se vzdálenost čoček zmenší, střed displejů zůstává 
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na stejném místě a nekonečno lze ostřit divergencí očí, což, jak bylo uvedeno v kapitole 2.4, je 

obtížnější nežli konvergence. Naopak při zvětšení vzdálenosti čoček je nekonečno ostřeno mírnou 

konvergencí; to sice není těžší než divergence, ale je to také rozdíl oproti naučenému. 

 

Obrázek 29: Chyba vzniklá posunutím čoček (míra chyby je pro názornost přehnaná). 
Vlevo ideální stav, uprostřed vyšší IPD,  vpravo nižší IPD. 

Obrázek 29 ukazuje 3 situace. Úplně vlevo je ideální stav, kdy středy čoček míří do středů displejů a 

tím i do středů obrazů. Modrý a červený obdélníček nahoře znázorňuje obraz objektu v nekonečnu. 

Situace uprostřed, resp. vpravo ukazují posun obrazu objektu v nekonečnu k sobě, resp. od sebe podle 

změny mezioční vzdálenosti. 

V [10] je uvedeno několik způsobů potlačení těchto chyb, přesto všechna kromě jednoho jsou 

úpravy samotného HMD. Řešení na úrovni implementace je pouze jedno – posunout středy obrazů 

přesně proti zřítelnicím. Uživatel je potom nucen znát svou mezioční vzdálenost, podle níž se obrazy 

posunou, aby ji mohl zadat v aplikaci. 

 

Obrázek 30: Oprava chyby zkreslení v HMD posunutím středů obrazů proti čočkám. 

 

Obrázek 31: Obrazy a posun jejich středů. Barevné čtverce uprostřed představují objekt v nekonečnu. 

Obrázek 30 uprostřed, resp. vpravo ukazuje posun středů při vyšší, resp. nižší mezioční vzdálenosti. 

Obrázek 31 pouze pro lepší představivost. Překryv v tomto obrázku neznačí překryv stereo párů, je 

zde pro názornost. Překryv stereo párů dostaneme, pokud modrý a červený čtverec položíme přes 

sebe. V ideální situaci, jak je ukázáno na obrázku 32 vlevo, nedojde k žádné ztrátě informace 

o hloubce. Oba obrazy se plně překryjí. Jiná situace nastává při opravě chyb posunutím středů. Při 
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vyšší IPD je střed obrazu pro levé/pravé oko posunut vlevo/vpravo a v jeho pravé/levé oblasti je část, 

která nemá v pravém/levém obrazu odpovídající informaci. U menších IPD je tomu naopak. Střed 

levého/pravého obrazu je posunut vpravo/vlevo, a tak v levém/pravém obrazu chybí informace o 

pravé/levé okrajové části jeho komplementu. 

 

Obrázek 32: Ztráta informace o hloubce v okrajích stereo párů při posunu středů obrazů. 

Test – část 3. – pohyb v interiéru, negativní paralaxa, vyšší hodnoty zorného úhlu 

Další část byla zaměřena na testování negativní paralaxy. Ta se vyskytuje ovšem pouze při použití 

asymetrických pohledových kuželů, případně při zobrazení kamerami s nerovnoběžnými osami 

záběru. Nikdo ze zúčastněných neměl žádné problémy při pozorování scény s objekty v negativní 

paralaxe. Lišily se pouze mezní hodnoty rozestupu kamer, kdy už nebyla další konvergence očí 

pro zaostření na objekt možná. Naměřený průměrný limit byl 0,024 násobek ohniskové vzdálenosti 

kamer, přičemž pozorovaný objekt se nacházel ve čtvrtinové vzdálenosti mezi kamerou a plátnem 

(pomyslnou rovinou s nulovou paralaxou). Limitní rozestup kamer je nepřímo úměrný vzdálenosti 

pozorovaného objektu před plátnem. 

Navíc je používání negativní paralaxy podle [11] omezeno dalším vlivem. Všechny objekty 

„před plátnem“ by měly být umístěny ve středu obrazu, nesmí protínat hranice obrazovky. Jelikož 

objekty s negativní paralaxou působí dojem vystupování z plátna směrem k pozorovateli (pop-out 

effect), hrana displeje přetínající obraz tohoto objektu ho ale zároveň posouvá zpět minimálně do 

roviny plátna. Nicméně při testování tento efekt čtvrtině zúčastněných vůbec nevadil. Situaci ilustruje 

následující obrázek. 

   

Obrázek 33: Ořezávání objektů v negativní paralaxe. Vlevo náhled na situaci, vpravo promítaný obraz. 

Další testování se zaměřilo na vliv vyšších zorných úhlů. Jelikož použité displeje mají velmi nízký 

zorný úhel v porovnání ke 180° lidského vidění, jediný způsob, jak zobrazit více informací o 

prostředí scény, je zvýšit zorný úhel kamery, což v důsledku sníží její ohniskovou vzdálenost. 
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Obrázek 34: Ukázka zvýšení horizontálního zorného úhlu. Vlevo 45°, uprostřed 70°, vpravo 100°. 

Při zvyšování zorných úhlů 12 z testovaných reagovalo kladně, bez problémů se přizpůsobili. Pět lidí 

označili nastavení za poměrně nepříjemné. U jednoho člověka se při 100° horizontálního zorného 

úhlu objevila silná nevolnost. Nelze usoudit obecně snesitelnou hodnotu zorného úhlu, neboť je vliv 

tohoto parametru velmi subjektivní. 

Test – část 3. a 4. –interiér a exteriér, symetrický a asymetrický pohledový kužel 

Přestože část první překvapivě ukázala, že při zobrazování objektů blízkých kameře je výhodnější 

spíše symetrický a u vzdálenějších objektů naopak asymetrický pohledový kužel. Jak na tyto dvě 

techniky budou reagovat uživatelé při zobrazení komplexních scén a ne pouze oddělených objektů? 

Měření vychází pouze ze subjektivních dojmů a nelze exaktně vyjádřit nějakou hodnotou. Jeho 

výsledek lze však brát jako doporučení vhodnější techniky při vytváření různých aplikací. 

V těchto testech byla použita dvě prostředí scény: interiér – pokoje domu, kde žádná ze 

vzdáleností nebyla větší než cca 10 m – a exteriér – rozlehlý pahorkatý terén s domkem, scéna 

v přepočtu cca několik kilometrů veliká. Účelem prvního prostředí je zařadit do testu i negativní 

paralaxu asymetrického pohledového kužele, což by mělo působit víc plasticky, na druhou stranu 

hrozí výše zmíněný efekt ořezávání objektů před plátnem hranami obrazovky. Od druhého prostředí 

očekávám vyzkoušení udržení správného vztahu konvergence a akomodace. Pokud nějaké nastavení 

tento naučený poměr neudrží, bude působit nepřirozeně a uživatelé to, předpokládám, poznají. 

 

Obrázek 35: Ukázka interiéru 

 

Obrázek 36: Ukázka exteriéru 
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Přes výsledky získané přesným měřením bylo po těchto testech dosaženo zajímavých výsledků. Aniž 

by testovaní právě věděli, která ze dvou technik je právě používaná, v obou případech (interiér i 

exteriér) nadpoloviční většina označila nastavení zobrazení s asymetrickým zobrazovacím kuželem za 

příjemnější a pro sledování všech zobrazených částí scény pohodlnější. Méně než čtvrtina preferovalo 

symetrický a ostatní nedokázali přesně říct, zda některé z nastavení působí lépe či hůře. 

Subjektivní porovnání technik zobrazovacích kuželů
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Graf 6: Porovnání dvou technik asymetrického a symetrického zobrazovacího kužele. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo nalézt co nejoptimálnější algoritmy a techniky při renderování dvojice snímků 
stereoskopického páru. Aplikace by pak měly být efektivnější a uživateli by měl být přitom co nejvíce 
usnadněn optický vjem. 

Renderování 

Přes snahu nalézt lepší řešení, než jakým je prosté zdvojení renderovacího algoritmu, kdy se nejprve 
vytváří obraz pro levé a následně pro pravé oko, bylo zjištěno, že tento postup „hrubou silou“ je 
na současných grafických kartách s dostatečným výkonem a kapacitou paměti opravdu optimální. 

Testování 

Jelikož některé parametry stereoskopického zobrazení nelze objektivně měřit přesnými jednotkami, 
nýbrž se jedná o hodnocení subjektivních vjemů, došlo na testování různých nastavení stereo-
zobrazení na lidech. Testováno bylo 20 lidí ve věku 20 až 25 let, přičemž dva ze zúčastněných nebyli 
stereoskopického vjemu pomocí použité náhlavní soupravy schopni vůbec. Zbylých osmnáct 
podstoupilo test úspěšně až do konce. Nalezení lidí vhodných pro test a zároveň ochotných jej 
podstoupit nebyl vůbec snadný úkol, neboť většina oslovených se obávala o zdraví svého zraku. 

Důležité bylo srovnání symetrických a asymetrických pohledových kuželů. Výsledky testů 

poněkud překvapivě ukázaly, že pokud je třeba soustředit pozornost na jeden blízký objekt před 

pozorovatelem, je vhodnější použít symetrických (on-axis). Jsou-li objekty dál, je-li scéna souvislá, 

nebo pokud obsahuje více objektů v různých vzdálenostech, vhodnější je užití asymetrických 

pohledových kuželů (off-axis). 

Nevyplatí se ani příliž zvyšovat zorný úhel ve snaze dostat do obrazu více, než kolik odpovídá 

realitě. Vysoké hodnoty tohoto parametru můžou mít totiž za následek nevolnost. Stává se to poměrně 

vzácně, ale o to nepředvídatelněji. 

Zobrazovací zařízení, jakými jsou náhlavní soupravy, mají před sebou dlouhou cestu ve vývoji. 

Za hlavní nedostatek lze považovat opravdu neúměrně malé poskytované zorné pole oproti lidskému. 

Budoucí možnosti  

V práci lze dál pokračovat otestováním tzv. toed-in kamer – kamery se sbíhavými osami záběru – 
zaostřenými na pozorovaný objekt. Tato technika se nabízela jako další možnost optimalizace, 
avšak její náročnost (systém sledování zorniček spolu s nasazenou helmou náhlavní soupravy) by 
vyžadovala více času a především financí na vývoj zařízení, které by spojilo dvě zmíněné technologie 
dohromady. Kamery se sbíhavými osami byl první zásadní problém, který jsem ve své práci při 
hledání optimalizací snažil odstranit, neboť bez schopnosti zjistit, kam uživatel ostří, jsou sbíhavé 
kamery nežádoucí; nahradily je kamery paralelní. Jestliže by se podařilo zároveň sledovat 
konvergenci očí a podle ní stáčet kamery od sebe nebo k sobě při zachování pozic promítacích ploch, 
docílilo by se snazšího vjemu, reálnějšího dojmu a menšího zkreslení obrazu v právě sledované 
oblasti a to především při sledování okrajových částí obrazů. 
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Příloha 1 – Dokumentace (změny enginu) 

Jmenný prostor NEN3D 

Funkce void Ortho() 

Funkce nastaví ortogonální projekci v šířce a výšce rovnající se vnitřním rozměrům okna. 

Funkce void Ortho(int width, int height) 

Funkce nastaví ortogonální projekci v zadané šířce a výšce. 

width - šířka projekce v pixelech 

height - výška projekce v pixelech 

Funkce NENscene* GetActiveScene() 

Funkce vrátí ukazatel na právě aktivní scénu nastavenou funkcí ActiveScene. 

Funkce HWND GetHWND() 

Funkce vrátí handler okna aplikace. 

Funkce HDC GetDC() 

Funkce vrátí aktuálně vybraný device context okna aplikace. 

Funkce bool IsStereoAvailable() 

Funkce vrátí true, pokud grafická karta podporuje stereo-zobrazení, jinak vrací false. 

Třída NENscene 

Metoda void UpdateAnimatedTextures(int delta) 

Metoda posune časovač všech animovaných textur o delta milisekund. 

Atribut bool off_axis 

Vlastnost určuje, zda se při renderování použijí symetrické (on-axis) nebo asymetrické (off-axis) 

zobrazovací kužely. Je-li hodnota atributu true, jsou použity asymetrické. Implicitní hodnota 

atributu je true. 

Atribut bool atmosphere 

Vlastnost určuje, zda při renderování simulovat efekt venkovní perspektivy, kdy se vzdáleností 

klesá kontrast. Implicitní hodnota atributu je true. 
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Třída NENcamera 

Metoda void SetFOV (float fov) 

Metoda nastaví zorný úhel kamery. Hodnota se zadává ve stupních. 

Metoda float GetFOV () 

Metoda vrací hodnotu zorného úhlu kamery. Hodnota je ve stupních. 

Metoda float GetFocalLength() 

Metoda vrací hodnotu ohniskové vzdálenosti kamery. 

Metoda void Look (bool left) 

Metoda nastaví pozici a směr kamery. Kamera je posunuta vlevo nebo vpravo o polovinu hodnoty 

udávající rozestup mezi levou a pravou kamerou. 

left - je-li hodnota true, posun kamery je vlevo od středu, jinak je posun vpravo 

Atribut float camdist 

Vlastnost určuje rozestup kamer při stereo-zobrazení. Vzdálenost je udána v jednotkách scény. 

Atribut float Near 

Vlastnost určuje vzdálenost blízké ořezávací roviny zobrazení. 

Atribut float Far 

Vlastnost určuje vzdálenost vzdálené ořezávací roviny zobrazení. 

Třída NENfont 
Nově přibyla třída NENfont, umožňující textový výstup přímo do okna OpenGL aplikace. 

Konstruktor NENfont (const char* name, int size, HDC* hDC) 

Konstruktor vytváří bitmapový font z dostupných fontů v systému.  

name - řetězec obsahující název fontu 

size - velikost fontu v pixelech 

hDC - ukazatel na device context okna 

Metoda void SetAlignment (char align) 

Metoda nastaví zarovnání textu při příštím výstupu na plochu okna. Zarovnání se vztahuje 

k uvedené pozici výstupu. 

align - může nabývat hodnot 0,1,2 (vlevo, na střed, vpravo), lze použít konstanty. 
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Metoda void SetColor (float r, float g, float b) 

Metoda nastaví barvu fontu při příštím výstupu na plochu okna. 

r - intenzita červené složky barvy 

g - intenzita zelené složky barvy 

b - intenzita modré složky barvy 

Metoda void Print (float x, float y, const char* fmt, …) 

Metoda provede výpis textu do okna OpenGL na zadanou pozici. Lze použít formátování (stejně 

jako je tomu u funkce printf). 

x - pozice na x-ové ose v jednotkách scény s ohledem na nastavenou projekci 

y - pozice na y-ové ose v jednotkách scény s ohledem na nastavenou projekci 

fmt - řetězec obsahující text, který se má vypsat 

... (další) - další argumenty jsou závislé na formátovacím řetězci. Metoda může očekávat 

další argumenty podle zadaného formátování v argumentu fmt. 

Statická konstanta char Left 

Hodnota konstanty je 0. Je určena pro užití jako argument metody SetAlignment, reprezentuje 

zarovnání vlevo. 

Statická konstanta char Center 

Hodnota konstanty je 1. Je určena pro užití jako argument metody SetAlignment, reprezentuje 

zarovnání na střed. 

Statická konstanta char Right 

Hodnota konstanty je 2. Je určena pro užití jako argument metody SetAlignment, reprezentuje 

zarovnání vpravo. 
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Příloha 2 – Zdrojové texty 

Metoda NENcamera::CalculateFrustum 
Metoda získá 4 parametry obecné rovnice každé ze 6 ořezávacích rovin pohledového kuželu. Nejprve 

se získá projekční a modelová-pohledová matice. 

float mat_proj[16]; 

float mat_modl[16]; 

 

glGetFloatv(GL_PROJECTION_MATRIX, mat_proj); 

glGetFloatv(GL_MODELVIEW_MATRIX, mat_modl); 

Nyní je nutné modifikovat projekční matici, jak bylo uvedeno v kapitole 4.2. 

glGetFloatv(GL_VIEWPORT, proj); 

 

double aspectratio = proj[2] / (double)proj[3]; 

double widthdiv2   = Near / _fl; 

 

mat_proj[0] = 2 * Near / (aspectratio * widthdiv2 * 2 + camdist * widthdiv2); 

mat_proj[2] = 0; 

Další kód metody zůstal nezměněn. 

Metoda NENscene::Render 
Metoda provádí, jak již názav napovídá, samotný rendering objektů scény. 

 

Vymazání levého a pravého zadního obrazového bufferu. Zůstává vybrán levý. 

glDrawBuffer(GL_BACK_RIGHT); 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

glDrawBuffer(GL_BACK_LEFT); 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

Simulace efektu venkovní perspektivy, je-li instance třídy nastavena na její provedení. 

if (atmosphere) 

{ 

 glFogi(GL_FOG_MODE, GL_LINEAR); 

 GLfloat fogColor[4]= {0.5f, 0.5f, 0.8f, 0.1f}; 

 glFogfv(GL_FOG_COLOR, fogColor); 

 glFogf(GL_FOG_DENSITY, 0.1f); 

 glHint(GL_FOG_HINT, GL_DONT_CARE); 

 glFogf(GL_FOG_START, 1.0f); 

 glFogf(GL_FOG_END, 3000.0f); 

 glEnable(GL_FOG); 

} 

else 

{ 

 glDisable(GL_FOG); 

} 
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Výpočet poměru stran okna, šířky okna a parametru odklonu levé a pravé ořezávací roviny 

pohledového kuželu. 

float proj[4]; 

glGetFloatv(GL_VIEWPORT, proj); 

double aspectratio = proj[2] / (double)proj[3]; 

double widthdiv2   = _camera->Near / _camera->GetFocalLength(); 

double D = _camera->camdist * widthdiv2 / 2; 

Přepnutí na projekční matici a nastavení projekce podle typu zobrazovacích kuželů. U parametru levé 

a pravé ořezávací roviny se provádí přičítání proměnné D. 

glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

glLoadIdentity(); 

if (off_axis) 

{ 

 double ptop    =   widthdiv2; 

 double pbottom = - widthdiv2; 

 double pleft   = - aspectratio * widthdiv2 + D; 

 double pright  =   aspectratio * widthdiv2 + D; 

 glFrustum(pleft, pright, pbottom, ptop, _camera->Near, _camera->Far); 

} 

else 

{ 

 gluPerspective(_camera->GetFOV(),aspectratio,_camera->Near,_camera->Far); 

} 

Přepnutí na modelovou-pohledovou matici a nastavení kamery – s posunutím vlevo. 

glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

glLoadIdentity(); 

_camera->Look(true); 

Nyní probíhá přenost geometrie objektů na grafickou kartu. Tento kód zůstal nezměněn a pro jeho 

obsáhlost jeho zápis přeskočíme. 

for(unsigned int mati = 0; mati < materials.size(); ++mati) 

{ 

 ...  

} 

Přepnutí na pravý obrazový buffer. 

glDrawBuffer(GL_BACK_RIGHT); 

Přepnutí na projekční matici a nastavení projekce podle typu zobrazovacích kuželů. U parametru levé 

a pravé ořezávací roviny se provádí odečítání proměnné D. 

glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

glLoadIdentity(); 

if (off_axis) 

{ 

 double ptop    =   widthdiv2; 

 double pbottom = - widthdiv2; 

 double pleft   = - aspectratio * widthdiv2 - D; 

 double pright  =   aspectratio * widthdiv2 - D; 

 glFrustum(pleft, pright, pbottom, ptop, _camera->Near, _camera->Far); 
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} 

else  

{ 

 gluPerspective(_camera->GetFOV(),aspectratio,_camera->Near,_camera->Far); 

} 

Přepnutí na modelovou-pohledovou matici a nastavení kamery – s posunutím vpravo. 

glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

glLoadIdentity(); 

_camera->Look(false); 

Opět probíhá přenost geometrie objektů na grafickou kartu, opět zápis přeskočíme. 

for(unsigned int mati = 0; mati < materials.size(); ++mati) 

{ 

 ...  

} 

Konec metody. 

Funkce NEN3D::IsStereoAvailable 
Funkce vrací booleaovou hodnotu udávající podporu stereo-zobrazení grafickou kartou. 

bool NEN3D::IsStereoAvailable() 

{ 

 GLboolean result; 

 glGetBooleanv(GL_STEREO, &result); 

 return result; 

} 
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Příloha 3 – Manuál 

Testovací aplikace – test.exe 
Ovládání testovacího programu je velmi omezené kvůli zabezpečení přímočarosti a opakovatelnosti 

testů. Kteroukoli ze tří částí lze ukončit klávesou escape. Pouze v první části je požadován vstup 

z klávesnice, kdy je třeba zadat pořadí zobrazených čtverců pomocí čísel 1, 2, 3 na numerické 

klávesnici. 

Demonstrační aplikace – demo.exe 
Ovládání demonstračního programu je pomocí myši, pomocí níž se lze otáčet a rozhlížet po scéně, 

a klávesnice. Zde je seznam ovládacích kláves: 

Pohyb po scéně 

W chůze vpřed 

S chůze vzad 

A úkrok vlevo 

D úkrok vpravo 

Shift zrychlení chůze (držený současně s klávesami pohybu) 

Ctrl zpomalení chůze (držený současně s klávesami pohybu) 

C skrčení 

R pohyb proti směru gravitace 

F pohyb po směru gravitace 

Změna parametrů nastavení 

N zvýšení vzdálenosti kamer 

M snížení vzdálenosti kamer 

J změna mezi asymetrickým a symetrickým pohledovým kuželem 

Z zvýšení zorného úhlu kamer 

U snížení zorného úhlu kamer 

B vzdálenost kamer nastaví na 0 

V nastaví počáteční hodnoty parametrů zobrazení 

Ostatní klávesy 

L zapne/vypne světelné mapy 

O zobrazí obrysy octree 

K zobrazí/skryje pozici světel 

Esc ukončí aplikaci 
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Příloha 4 – Obsah CD 
cesta popis 
Diplomová práce.doc Zdrojový tvar písemné zprávy 
Diplomová práce.pdf Písemná zpráva ve formátu PDF 
NEN3D Adresář obsahující zdrojové kódy programů a 3D enginu, předpočítané 

světelné mapy, textury a zdrojové soubory scén ve formátu 3DS 
NEN3D/test.exe Spustitelný soubor testovací aplikace 
NEN3D/demo.exe Spustitelný soubor demonstrační aplikace 
 

 


